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KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING

MinarcMig Evo 200
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ULTIMAT ENERGIPRESTANDA OCH PORTABEL KOMFORT

MinarcMig Evo 200

ENKEL MIG/MAG-SVETSNING FÖR SVETSARE PÅ
RÖRLIG FOT
MinarcMig Evo 200 är en portabel MIG/MAG-svets som ger en exakt svetskvalitet och bågtändning var du än behöver arbeta. Den ger
dig tillgång till en enorm svetskapacitet och kvalitet i ett kompakt hölje vid 35 % intermittens från 16 A enfas nätanslutning. PFCströmkälletekniken ger maximal energiekonomi tack vare effektfaktorn 0,99 och maximerar din svetstid genom färre uppehåll för
avkylning. MinarcMig Evo 200 kan användas i både automatiskt och manuellt läge med exakt svetskvalitet och ljusbågständning som
övervakas och styrs av Kemppis adaptiva ljusbågsreglering. Den kan även användas effektivt med över 100 meter kabel till
strömkällan, vilket ger optimal tillgänglighet på arbetsplatsen.
Produktpaketet innehåller en MIG-svetspistol (MMG22), kablar, gasslang och axelrem. AU- och DK-modeller finns även tillgängliga.
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VIKTIGA FÖRDELAR

LÄTT OCH BÄRBAR

LÅNGA KABLAR KAN
ANVÄNDAS

Ingen lyfthjälp behövs
Ger ökad flexibilitet på
arbetsplatsen

FÄRRE
ELEKTROMAGNETISKA
STÖRNINGAR
PFC-tekniken minskar
störningarna till elnätet.

FÖRDELAR
• Exakt svetskvalitet och bågtändning
• PFC-tekniken ger överlägsen energieffektivitet och ökad svetstid tack vare färre uppehåll för
maskinavkylning
• Kan anslutas till elnätet eller elverk
• Konstruerad för användning med 100 m långa nätkablar
• Automatiskt och manuellt driftläge
• Stor grafisk display som vägleder användaren
• Intuitiv reglering av plåttjocklek (mm) ger kortare inställningstid
• Lätt och bärbar – väger endast 13 kg
• Kan användas med en- och femkilos bobiner med Fe-, FCW-, Ss-, Al- och CuSitillsatsmaterial
• Välj mellan konvex, platt eller konkav profil för svetssträngen.
• Svetspistol (3 m), bärrem och kabelsats ingår som standard
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FÖRDELAR

STÄLL BARA IN PLÅTTJOCKLEKEN OCH BÖRJA SVETSA
Snabb, exakt, praktisk och enkel – inget är bättre än automatisk effektinställning
i enfassvetsutrustning. MinarcMig Evo 200 ställer automatiskt in maskinen
utifrån dina inlagda val för plåttjocklek i mm, svetsform och materialtyp. Med den
enda reglerratten gör du enkelt dina val, och det stora grafiska gränssnittet
vägleder dig genom processen utan gissningar.
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ALTERNATIV - UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA

MinarcMig Evo 170
Kemppi MIG-svets för mobil svetsning i manuellt
läge med separat styrning av spänning och
trådmatningshastighet. Produktpaketet innehåller en
MIG-svetspistol, kablar, gasslang och axelrem. AUoch DK-modeller finns tillgängliga.
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MinarcMig Evo 200
Produktkod

61008200

Anslutningsspänning 1-fas, 50/60 Hz

230 V ±15 %

Säkring (trög)

16 A

Elverk, min. effekt

4,2 kVA

Svetsområde

20 A/15 V – 200 A/26 V

Uteffekt 35 % ED

200 A/24 V (35%)

Uteffekt 60 % ED

160 A/22 V

Uteffekt 100 % ED

120 A/20 V (100 %)

Tomgångsspänning

70-75 V

Omgivningstemperatur

-20…+40 °C

Yttermått L × B × H

450 × 227 × 368 mm

Vikt (inga tillbehör)

13 kg

Skyddsklass

IP23S

Standarder

IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Trådbobinens vikt (max.)

5 kg

Trådbobinens diameter (max.)

200 mm
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka
kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden
fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade
produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella
svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra
produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis
finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat
partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt
huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17
länder och en omsättning på 178 miljoner euro.

